
 

 

 
Proposta 

TEXTO I 
 
Enquanto países como Alemanha, Japão e Suécia apostam em educação, conscientização e ousadia para 

quase zerar a remessa de resíduos sólidos para aterros sanitários, o Brasil patina quando o assunto é 
reciclagem de lixo. Para se ter uma ideia do atraso do País, o número de municípios que conta com um sistema 
de coleta seletiva implementado não chega a 20%. Das 5.570 localidades, apenas 1.055 contam com o serviço. 
E a maioria está nas regiões Sul e Sudeste. Pesquisa divulgada recentemente pelo instituto Ibope Inteligência 
revelou que 98% dos brasileiros ouvidos consideram a reciclagem importante para o futuro do planeta, mas 
66% deles afirmam saberem pouco ou nada a respeito de coleta seletiva, e 28% não sabem citar quais são as 
cores das lixeiras para coleta de cada tipo de material. 

https://www.folhadelondrina.com.br/colunistas/colunistas/opiniao-da-folha/brasil-esquece-reciclagem-de-lixo-
1008396.html (Adaptado) 

 
TEXTO II 
 

 
https://www.otempo.com.br/economia/brasil-perde-r-120-bilh%C3%B5es-por-ano-ao-n%C3%A3o-reciclar-lixo-1.1423628 

(Adaptado) 
 
TEXTO III 
 

Exemplo de coleta seletiva e práticas sustentáveis no centro da capital federal, moradores da Quadra 113 
da Asa Sul encontraram soluções para separar o lixo, reaproveitar materiais e reduzir o volume de resíduos 
sólidos descartados no Aterro Sanitário de Brasília. As práticas foram apresentadas neste sábado (1º), durante 
o evento Cidades Lixo Zero – avanços rumo a destinos sustentáveis. O evento teve o objetivo de mostrar para 
a sociedade os resultados e avanços dos projetos realizados pelas cidades brasileiras que disseminaram o 
conceito de sustentabilidade e executaram práticas e exemplos bem-sucedidos de Lixo Zero. Além disso, 
destaca a importância da responsabilidade compartilhada nas ações e os ganhos sociais, econômicos e 
ambientais para todos os setores. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2018/12/projeto-sustentavel-de-moradores-de-brasilia-e-exemplo-de-
coleta-seletiva (Adaptado) 
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TEXTO IV 
 

As maiores vantagens da reciclagem são a minimização do uso de fontes naturais, muitas vezes não 
renováveis, e a da quantidade de resíduos que necessitam de tratamento final, como aterramento, ou 
incineração, contribuindo para a preservação do meio ambiente. A reciclagem também é capaz de reduzir a 
acumulação progressiva de resíduos para produção de novos materiais, como o papel, que exigiria o corte de 
mais árvores; as emissões de gases como metano e gás carbônico e as agressões a solo, ar e água; fatores 
incrivelmente negativos em relação à vida do nosso planeta. 

http://www.meuresiduo.com/categoria-1/qual-a-importancia-da-reciclagem-para-o-meio-ambiente (Adaptado) 
 
TEXTO V 
 

“Demorou dois anos para o cheiro das ruas sair do meu corpo”, conta o ex-sem-teto Sérgio Longo, 44 
anos, que tem um terço de sua vida passado sem endereço certo. Mais difícil ainda, diz, foi voltar a conviver 
com as pessoas. Hoje, ele é diretor da Coopere-centro, uma das primeiras cooperativas de reciclagem da 
cidade, com 100 trabalhadores filiados que ganham, em média, 1 000 reais por mês. Essa guinada começou há 
oito anos, quando Sérgio decidiu largar as drogas. “Sou um ser humano que virou gente”, afirma. Ex-viciado 
em crack, tem entre os colegas outros ex-usuários de drogas, ex-presidiários e ex-prostitutas. A troca de 
experiências os encoraja a persistir no trabalho. “Para acabar com a Cracolândia é preciso colocar aquelas 
pessoas na reciclagem”, acredita.  

https://vejasp.abril.com.br/cidades/lixo-historias-de-vida-reciclagem/ (Adaptado) 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema  
“A importância do aumento da reciclagem no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 
 
 
 
 
 


